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Apos a Consulesa-Geral do Brasil em Boston, Embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, adquerir um Jornal Boa Onda em uma das lojas Brasileira, convidou os 
fundadores de Mobile Prayers Ministry (MPM), para conhencer um pouco mais dos varios projetos do ministerio. No dia 26 de julho a consulesa e todo seu equipe 
recebeu os fundadores MPM juntamente com o Senhor Pastor Helio Ferreira da Igreja Palavra de Vida em Walpole, onde tratarão de vários assuntos pertinentes à 
comunidade Brasileira em New England. Foi apresentado  ela varios projetos do MPM como por exemplo o Jornal Boa Onda que alem de ser destribuido em varias 
lojas, escritorios e departamentos publicos agora tambem em cinco penitenciares em Massachusetts. Ficou firmado uma parceria emtre MPM e o Consulado  
Brasileiro em Boston a colaboração mutua em levar informações uteis a comunidade Brasileira atravez da midia Jornal Boa Onda e Show Boa Onda na 101.3 FM.
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Porque eu,  o  Senhor t eu Deus,  t e  t omo pela tua
mão dire i ta ;  e  t e  d i go :  Não t emas,  eu t e  a judo .  Isa ías  41:13

A Place To Turn está empenhada 
em fornecer alimentos e roupas 
de emergência para pessoas na 
comunidade de Metrowest. Eles 
atendem os necessitados em uma 
atmosfera de cuidado e respeito 
mútuo.

Se você ou alguém que você conhece 
necessita de comida, eles estão 
disponíveis para ajudar!

A Place To Turn
99 Hartford St. Natick, MA 01760
(508) 655-8868

aplacetoturn-natick.org

A YMCA
Para o Desenvolvimento da Juventude
Para uma vida saudável
Para a Responsabilidade Social

PROGRAMA ALIMENTÍCIO DE VERÃO 
DE MILFORD
Alimentos Nutritivos. Diversão para Todos.

É com grande prazer que a Milford Area 
Humanitarian Coalition apresenta o USDA 
Programa Alimentício de Verão patrocinado pelo 
YMCA da Área de Hockomock, em colaboração 
com a Equipe de Serviços Alimentícios das 
Escolas Públicas de Milford. 

Junte-se a nós, nos seguintes locais:
Memorial Elementary School 
12 Walnut Street, Milford MA
The Milford Youth Center
24 Pearl Street, Milford MA
The Forum at BCC Downtown
202 Main Street, Milford MA

• Almoço gratuito para todas as crianças até aos 
18 anos de idade entre as 11:30 e 1 da tarde, de 
segunda a sexta-feira, a partir de 22 de junho até 
25 de agosto de 2017.
• Não há necessidade de inscrição antecipadamente 
ou de documentação para desfrutar de uma 
refeição. É gratuita e
aberta a todos!
• As crianças devem permanecer no local 
enquanto comem o seu almoço/lanche e cada 
local oferecerá atividades
divertidas e interativas.
•  O almoço também será servido na Biblioteca 
Pública de Milford das 11:30 às 13:00 horas 
após os eventos de 7/11 e 8/10. Visite o site 
da Biblioteca ou a Biblioteca para obter mais 
informações.

FUEL YOUR FUN 
 
Milford Summer Lunch 
Program 
 
 

hockymca.org/milford-summer-lunch-program This institution is an equal opportunity provider 

The Milford Area Humanitarian Coalition is pleased to present the USDA Summer Food Service 
Program, sponsored by the Hockomock Area YMCA in collaboration with the Milford Public 
Schools Food Services team.  Join us at these locations: 
 
 

Memorial Elementary School, 12 Walnut Street 
The Milford Youth Center, 24 Pearl Street 

The Forum at BCC Downtown, 202 Main Street 

 Free lunch for all kids ages eighteen and under between 11:30am and 1:00pm, Monday through  
Friday, beginning June 22 and ending August 25, 2017. 

 No advanced sign-up or paperwork required to enjoy a meal. Free and open to all! 
 Each site will offer fun, interactive activities. Kids must remain onsite while eating. 

 Lunch will also be served at the Milford Public Library from 11:30am - 1:00pm  
following events on 7/11 and 8/10. Please visit the Library or Library website for more information.  

P R O G R A M A  A L I M E N T Í C I O  D E  V E R Ã O  D E  M I L F O R D

CONTEÚDO

  PG. 2 P R O G R A M A  A L I M E N T Í C I O  D E  V E R Ã O  D E      
 M I L F O R D

  PG. 3 P O R Q U E  T O D O S  O S  C R I S TÃ O S  N O  P O D E M   
 C O M C O R D A R  C O M  U M A  U N I C A  B I B L I A ?

  PG. 4 S H O W  B O A  O N D A  -  T E M A  “ P R AT I Q U E  A   
 P R E S E N C A  D E  D E U S 

  PG. 5 Q UA L I D A D E  Q U E  V O C E  D E V E R I A  A C H A R   
 E M  U M  C R I S TÃ O

 D I R E TO R I A  D E  I G R E J A S  E M  M A S S A C H U S E T T S

  PG. 6 A  I M P O R TÂ N C I A  D O  E X E R C Í C I O  N O    
 D E S E N V O LV I M E N T O  D A  C R I A N Ç A

 O  Q U E  O S  PA I S  P R E C I S A M  S A B E R  S O B R E   
 C A R R A PAT O S  E  M O S Q U I T O S 

  PG. 7 F R U T O S  D O  E S P I R I T O  -  V I V E N D O  A L E M  D E   
 S I   M I S M O  -  F R U T O  A M O R  D E  D E U S 



   Edição 0005 / 2017                                                                                                                          Jornal Boa Onda                                                                     Para anunciar ligue para (774) 225-2827  -  PG03

Jornal Boa Onda procura pessoas com dom artístico dado por Deus para enviar obras de arte para serem apresentadas em nosso 

jornal. Se você estiver interessada e você acredita que você é a pessoa que estamos 

procurando ou conhece alguém, envie uma mensagem privada a nosso facebook.com/jornalboaonda o ligue para (774) 225-2827

jornalboaonda@gmail.com

#quadrodevisao https://www.facebook.com/groups/virtuousone/

Portuguese

Ingles

Existem muitas versões diferentes da Bíblia - com 
novas traduções que aparecem o tempo todo, e às 
vezes é difícil para os cristãos concordarem sobre 
qual é a melhor traducao a ser usada. Algumas 
Igrejas recomendam diferentes traduções, mas 
muitos cristãos  simplesmente vão com a versão 
que esta sendo usada no púlpito. A boa notícia é 
que os cristãos não precisam concordar com so uma 
tradução.

Há várias razões pelas quais muitas traduções da 
Bíblia são boas e até mesmo necessárias:

1) O idioma muda ao longo do tempo, e as palavras 
e as gravações tornam-se obsoletas. Os cristãos no 
século 21 não precisam concordar com a ortografia 
do século 14. Obviamente, essas traduções (que 
eram necessárias em seu tempo) precisavam ser 
substituídas por traduções que refletiam a ortografia 
contemporânea.

2) Os cristãos não precisam concordar com uma 
versão da Bíblia porque somente os escritores 
originais das Escrituras foram inspirados. As palavras 

que Josué escreveu no Livro da Lei de Deus (Josué 
24:26) foram inspiradas por Deus. Toda tradução 
dessas palavras desde então envolveu uma medida 
de interpretação humana - essa é a natureza da 
tradução. Por exemplo, a palavra hebraica que Josué 
escreveu sobre deuses falsos foi nekar em Josué 
24:23. Essa palavra inspirada pode ser traduzida 
para o portugues como “estranho” ou “estrangeiro”, 
ou os deuses em questão podem simplesmente ser 
chamados de “ídolos”. Depende do tradutor, mas o 
significado básico não muda. Não é  a tradução que 
foi inspirada, como a maioria dos cristãos concorda 
mais sim a original.

3) Os cristãos não precisam concordar com uma 
versão da Bíblia porque tal acordo teria a promover 
autocracia e absolutismo. Ter traduções diferentes 
impede qualquer grupo ou igreja de dizer: “Somente 
nossa tradução é santa, Nós somos os únicos que têm 
a Palavra de Deus “. Isto é, de fato, o que aconteceu 
durante a Idade Média. A Igreja Católica Romana (e 
depois o Anglicano) manteve ao seu alcance todas as 
cópias da Bíblia (em latim, que a maioria das pessoas 
não conseguiram ler) e proibiram qualquer outra 

pessoa de fazer uma cópia ou a ler por si mesmo. As 
bíblias na língua vernácula eram ilegais. Felizmente, 
a Reforma mudou tudo isso: Luther fez uma tradução 
em alemão, e Tyndale uma tradução em inglês, e o 
resto, como eles dizem, é história.

4) Os cristãos não devem ter que concordar em uma 
versão da Bíblia porque ter traduções diferentes 
permite que mais pessoas tenham acesso à Palavra de 
Deus. Várias versões da Bíblia são escritas em vários 
níveis de leitura. Se todos os cristãos concordassem 
com a Bíblia da NVI, por exemplo, qualquer pessoa 
com um nível de leitura inferior teria dificuldade em 
ler a Palavra de Deus.

É importante saber que nem toda tradução é 
igualmente fiel ao texto original: alguns adotam 
uma abordagem mais literal e alguns adotam uma 
abordagem mais dinâmica. Mas todas as boas 
traduções da Bíblia fazem o melhor para ficar fiel 
aos textos originais em grego e hebraico e comunicar 
com precisão a Palavra de Deus.

Por Que Todos Os Cristãos Não Podem Concordar Com Uma Única Bíblia?
Por Pastora Marilyn Gonzalez-Rosa
Virtuous Women Coaching Ministry



    

Pratique A Presenca De Deus
O que você pensa quando ouve alguém mencionar 

“Presença de Deus”? Você se encontra fugindo da 
presença de Deus porque tem medo dele? Você está 
ciente de que você escondeu dele por muito tempo? 
Você está pensando:( eu não sei como chegar ao 
lugar onde eu posso sentir Sua presença.) Deus 
sempre prometeu estar conosco, mas muitas vezes 
não estamos conscientes de sua presença constante 
em nossas vidas. 

É fácil ficar tão atrapalhado em lidar com as 
demandas da vida diária que não percebemos Deus, e 
nos perguntamos quando - se alguma vez - podemos 
experimentar a emoção de encontrá-lo de novo. A 
boa notícia é que Deus ama estar perto de nós e quer 
que o conheçamos melhor. 

Se você deseja experimentar mais a presença 
de Deus, você pode tomar medidas que o levarão 
mais perto dele, convidando-o a fazer com que sua 
presença seja mais conhecida em sua vida. Escolha 
a aventura em vez de jogar com segurança. Aceite 
o fato de que não há nada seguro sobre perseguir a 
Deus e decidir tomar todos os riscos que você precisa 
tomar para experimentar a benção de se aproximar de 
Deus. Esteja disposto a fazer com que Deus vire sua 
vida de cabeça para baixo, remodelar seus valores 
e redirecionar sua energia. Ao invés de tentar ficar 
dentro de suas zonas de conforto, abra-se para dizer 
“sim” a Deus sempre que ele o chama para segui-
lo em aventuras. Espere encontros com Deus que 
inspiram admiração e maravilha em você.

Você não pode convencer Deus para lhe mostrar 
sua presença manifestada sempre que você quiser, 
não importa o quão difícil você possa tentar ou 
quão fiel você pode ser. Deus apenas aparece em 
seus termos, de acordo com sua própria sabedoria e 
propósitos. Mas você pode se preparar para encontrar 
a presença de Deus no futuro, tornando sua relação 
com Deus sua principal prioridade na vida.

Cultiva sua vida para a presença de Deus não é 
sobre seu próprio esforço, tanto quanto é responder 
às iniciativas de Deus de amor e graça para que você 
esteja no lugar certo no momento certo e na condição 
da alma certa, quando Deus apareça.

Espere encontrar Deus. Encontros sobrenaturais 
com Deus não são realmente raros; Deus manifesta 
sua presença através do Espírito Santo de forma 
tangível todos os dias para várias pessoas. Então 
espere encontrar Deus através do seu Espírito de uma 
forma que você possa sentir poderosamente, sempre 
que Deus decida que é o momento e o lugar certos 
para aparecer na sua vida desse jeito.
Lembre-se, arrependa-se e volte. Lembre-se da 
paixão que sentiu por Deus quando você começou 
um relacionamento com Ele, e deixe isso motivar 
você a se arrepender de seus pecados novamente e 
retornar sua relação com Deus para o primeiro lugar 
em seu coração.

Aproxime-se de Deus com confiança, mas nunca 
seja hesitante em se aproximar dele. Tenha em 
mente que Deus convida você a aproximar-se dele 
e o acolhe com grande amor, mas Ele também é 
completamente santo e poderoso, então você sempre 
deve se aproximar de Deus com a reverência e o 
respeito que ele merece.

Para discernir se uma experiência específica 
é verdadeiramente de Deus, pergunte: “Tem 
marcas claras e reveladoras de ser do Deus cuja a 
Bíblia revela?” “Está de acordo com os princípios 
bíblicos?” “Isso me faz Querer mais de Deus ou 
simplesmente mais da experiência? “Isso me deixa 
mais desinteressado ou mais egoísta? 

Deixe a presença de Deus transformá-lo. Lembre-
se sempre que a presença de Deus não é simplesmente 
para você desfrutar; Ele deve inspirar você a abrir-se 
de maneiras mais profundas para o trabalho contínuo 
do Espírito Santo de transformá-lo na pessoa que 
Deus deseja que você se torne.

Como praticar estar na presenca de Deus?
1. Sature sua vida com as Escrituras. Para 

aprender a orar, é preciso ler as Escrituras sobre 
a oração. Quais são os comandos escritos nas 
escrituras? Procure a vontade de Deus nas escrituras 
e saiba quem é Deus nas escrituras.
Leia as orações escritas nas escrituras. Não lê isso 
para que você os memorize ou possa repeti-los 
literalmente, mas para que você possa desenvolver a 
mente de Cristo ... para que possa pensar o que Deus 
pensa e fala como Cristo falou para que renove sua 
mente.

2. Descanse na soberania de Deus e ora
Segure-se à soberania de Deus, acredite e descanse 
sobre ela. Não temos porque não o pedimos por isso. 
Deus se delicia com alguém que não deixa ir até 
Deus responder

3. O Segredo é oração secreta
Não há nenhuma maneira de aprender a estar na 
presença de Deus a menos que você tenha tempo / 
lugar SECRETO, ter uma vida de oração.
Afaste-se de tudo para orar. Você deve começar com 
o tempo para se disciplinar e o tempo aumentará 
conforme você pratica.

4. Ore com Reverência
Estamos conversando com um amigo ou pai celestial, 
mas Ele também é o criador do universo.Estamos 
orando para um pai consistente. Não seja indiferente 
com a presença dele fale com muito cuidado por 
causa de quem Ele é. Lembre-se, é um privilégio 
estar na presença de Deus e falar com Ele e usar Seu 
nome. Jesus disse aos demônios que se calassem 
porque não tinham o direito de usar esse nome.

5 Ore em todos os momentos sem cessar
Em cada encontro, circunstância, obstáculo ou 
oportunidade, ore primeiro. Não apenas nos 
obstáculos, mas também oportunidade. Ore em 
petição. Nossa vida de oração deve basear-se no 
nosso conhecimento bíblico de Deus.

Jesus disse: “Quando você está orando, não ore 
como os gentios com repetição sem sentido ou 
muitas palavras. Toda oração baseia-se no nosso 
conhecimento de quem é Deus. O cristianismo é 
muito mais do que uma doutrina. Mas não menos do 
que a doutrina. Trata-se de um relacionamento com 
Deus.

Não se preocupe com nada além de tudo pela 
oração e súplica. Fil 4: 6 Promete que Deus nos ouça 
e nos responderá. Os olhos do senhor estão no justo. 
Esta é a confiança que temos nele. Os efeitos da 
oração fervorosa tudo o que você pedir em oração 
Ele considerará a oração dos indigentes.

Leia tambem: João 14:16, Mateus 18:20 

Devemos estar satisfeitos com a bondade de sua 
casa, a santidade do seu templo!  Leia Salmos 139

João 4:24 
“Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem 
adorar em espírito e verdade.”

TEMA

Pratique  Deus

Por Capelão Santiago e Pastora Marilyn Rosa
Show Boa Onda - 101.3 FM
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(508) 473-0902
Horário 8AM–6PM

81 Prospect Street
Milford, MA 01757



14 Qualidades que os cristãos 
precisam ter para serem instrumentos 
poderosos nas mãos de Deus. 
Desejo que essas características sejam parte de 
sua e de minha vida a partir de hoje.

1.  Jovens iguais a Sadraque e seus 
companheiros (Dn 3:4-28).

2.  Homens iguais a Neemias na fidelidade, 
quanto ao exato cumprimento dos deveres do 
seu cargo (veja-se o livro de Neemias).

3.  Homens como Paulo, convocados e 
ensinados pelo Espírito Santo (At 20:24; 1Co 
3:2, 13).

4.  Pessoas como os Bereanos, dotadas de 
sabedoria (At 17:10, 11) – e que liam a Bíblia 
diariamente.

5.  Rapazes como Jabes, que temeu o Senhor 
(1Cr 4:10).
 6.  Moças iguais à Rute (leia o livro que 

possui o nome dela).
 7.  Mulheres iguais à Sunamita, fieis e 

honradas (2Rs 4:8, 13. Compare com Tito 2:5).      
  8.  Pais como Abraão (Gn 26:5).
  9.  Irmãos como Arão e Hur (Êx 17:9-12).

10.  Irmãs como Maria, que se assentou aos pés 
de Jesus (Lc 10:38, 39; Jo 12:2).
11.  Chefes de família iguais a Calebe (Nm 
14:24).
12.  Donas de casa dignas de serem imitadas 
(Pv 31:10-13).
13.  Mães como Ana (1Sm 1:10, 11; 24-28).
14.  Servos do Senhor como Barnabé (At 
11:22-26).

Ore para que a partir desse dia, seja um 
homem e uma mulher “segundo o coração de 
Deus” (1Sm 13:14). E lembre-se:Homen como 
DANIEL foi Dn 9:3, 4; 1:8)

“É Deus quem efetua em vocês tanto o querer 
quanto o realizar, de acordo com a boa vontade 
dele” (Fp 2:13).

 Somente por Sua influência sobrenatural 
podemos nos tornar o tipo de pessoas que Ele 
quer que sejamos. Isso se chama graça.

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/preacherwellington/

QUALIDADES QUE VOCE DEVERIA ACHAR EM UM CRISTÃO 
Por Wellington Santos
Programa Cheio De Deus

Diretório de Igrejas em 
MASSACHUSETTS

Assembleia de Deus Missionaria em Milford
Pastor Armaldo Oliveira 

9 Spruce Street
Milford, MA 01757

508-662-6603
https://www.facebook.com/assembleia.milfordma/

Brazilian Assemblies of God
91 Canterbury Street
Worcester, MA 01603

(508) 755-7766
facebook.com/pages/Brazilian-Assembly-of-God  

Brazilian Christian Church
25 Iyannough Rd Route 28 

Hyannis, MA,  02601
(774) 470-2813

Igreja Evangelica Betesda
158 Carter Street

Chelsea, MA 02150
(617) 791-2099

https://www.facebook.com/pages/Igreja-Evangelica-
Betesda/110371579025446

Igreja Presbiteriana De Boston
212 School St

Somerville, MA 02145
(617) 666-8405

ipbostonorg@gmail.com

Templo da Graca
Pastor Ronei Rezende

54 Main Street
Leominster, MA 01453

508-453-0068
pastorroneirezende@hotmail.com

Igreja Missionaria Betel
Pastor Joao Batista Almeida

801 Union St
Rockland, MA 02370

(857) 888-2708
prjbabetel@hotmail.com

Examinador Médico Certificado

118 Washington Street, Suite 21
Holliston, MA 01746

508-429-8003 www.goo.gl/znkTrm
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Por Daniel B. Miranda
USAG NY TOPS Manager / NYC
Elite Gymnastics Head Coach

Existe uma relação profunda entre a 
criança e o exercício, que se pensarmos 
bem, é natural do ser humano. O 
desenvolvimento infantil começa à 
partir da fecundação do feto no ventre de 
sua mãe. Normalmente, mães relatam 
sentirem os primeiros movimentos à 
partir de 18 à 20 semanas de gravidez. 
Neste caso qualquer movimento pode 
ser considerado uma maneira de se 
“exercitar para desenvolver”.

A partir de seu nascimento o bebe 
começa a ter uma relação mais profunda 
entre se exercitar e desenvolver. 
Vamos então analizar as definições 
desta duas palavras separadamente:

Desenvolver: *“1. fazer (ou 
naturalmente) com que (algo) cresca 
ou fique maior ; tornar-se mais forte. 
2. ação ou efeito de desenvolver(-
se); desenvolução. 3. crescimento, 
progresso, adiantamento”

Exercício: *“1. ato de exercer ou 
exercitar; uso, prática.  2. atividade 
que se pratica para aperfeiçoar 
ou desenvolver uma habilidade, 
qualidade, capacidade etc”.
*Google feedback/Dicionario Aurelio Portugues.

De uma maneira ou de outra, na 
idade maternal, praticamente todos os 
movimento que a criança realiza ou 

tenta realizar funcionam como uma 
maneira de sair da “zona de conforto” 
ou inércia. Tudo é novo e faz parte da 
naturalidade do crescimento. Quando 
esta criança atinge idades mais 
avancadas, outras necessidades vão 
surgindo. 

Como exemplo em criançaas de 1 a 
3 anos, a atividade fisica vem ajudar 
no implemento e desenvolvimento dos 
movimentos básicos ou “rudimentares” 
tais como:
• Puxar   • Engatinhar
• Andar   • Pegar
• Manipular objetos • Balancar

Já em criancas de 3 a 5 anos o foco 
das atividades devem ser mais voltado 
aos movimentos fundamentais, 
buscando explorar o potencial de 
auto-conhecimento, socialização e 
criatividade atravez de atividades 
utilizando:
 • Rítmo       • Tempo de reação
• Troca de direção   • Espaço temporal

 A partir de 5 anos de idade, 
o trabalho nos movimentos 
fundamentais vão amadurecendo e se 
refinando ate que dos 7 anos em diante 
o foco se concentra em desenvolver as 
capacidades físicas em sua plenitude 
utilizando as habilidades individuais. 
Sempre buscando o amadurecimento 
das capacidades coordenativas, 
assistindo no desenvolvimento das 
aptidões cognitivas e trabalhando a 
liderança e socialização até a fase 
adulta.

Bem! Dentro da parte fisiológica, 
neurológica, psicomotora e de 
aprendizagem, analizamos a força 

muscular como exemplo: Tentando 
simplificar - Primeiro é induzido um 
processo Neuromuscular que demanda 
uma carga elétrica provida pelo cerebro 
(pensamento) comandando uma ação 
muscular (contração ou relaxamento) 
que por sua vez é realizada através de 
um processo bioquímico nas células 
musculares numa tarefa cíclica e 
harmonioza criando uma “memória” 
muscular. A partir dai a maneira e a 
frequência com que esses movimentos 
são realizados ajudam na criação de um 
maior volume muscular onde que, por 
sua vez, este músculo adquire maior 
capacidade de suportar cargas de peso 
ou limites de resistência e tensão.
Se pensarmos a fundo, o exercício 
ou a perda da inércia demanda de 
nosso corpo funções metabólicas 
coordenadas que não conseguiriamos 
ou talvez aconteceriam de maneira 
muito mais insignificante sem este 
exercício.

Para todos, o exercício funciona como 
um gatilho de ativação, renovação 
e manutenção das funções vitais. 
Como neste caso estamos falando 
de crianças, vemos uma profunda 
mudanca de comportamento quando 
essa criança tem a opportunidade de 
se exercitar e “gastar sua energia” 
seja ela brincando, como um esporte 
recreacional ou esporte de rendimento 
(neste caso muitos outros fatores 
devem ser considerados).

Muitas vezes vemos uma 
reorganização em sua maneira de 
pensar, de realizar ações repetitivas, da 
parte cognitiva, coordenação motora e 

desenvolvimento escolar. Sem contar 
de que quando se tratam de exercícios 
ou esportes coletivos, a parte 
social também se desenvolve mais 
rapidamente. Uma criança ativa e mais 
forte, desenvolve também uma maior 
autoestima e auto-confianca. Dentro da 
Ginástica Artística por exemplo,  onde 
realizo a maior parte do meu trabalho 
hoje, crianças submetias a treinamentos 
de alta intensidade (de maneira segura 
e planejada) e com grande demanda 
de atenção em suas tarefas, tendem a 
ter mais capacidade para se tornarem 
ótimos alunos com notas escolares 
acima da média. Futuramente, também 
se tornam adultos com capacidades 
acima do normal para realizar ações 
em qualquer área de trabalho que 
desejarem. Além de serem totalmente 
capazes de trabalhar em grupo ou 
individualmente.

Por fim vemos que o ser humano 
é capaz de coisas incríveis. Quando 
crescemos num ambiente propício ao 
desenvolvimento temos a impressão 
de que tudo se torna mais fácil. O mais 
interessante é que devemos lembrar 
que todo esse desenvolvimento já vem 
intrínseco, dentro de nós mesmos, 
desde quando eramos um embrião 
na barriga de nossas mães (talvez até 
antes, em nosso DNA) e que na verdade 
não somos fruto do ambiente, mas sim, 
somos capazes de criar nosso próprio 
ambiente se tivermos coragem de agir 
e sair da inércia. Até à próxima!!!

A Importância Do Exercício No Desenvolvimento Da Criança
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Os carrapatos trazem patógenos 
que podem causar doenças humanas, 
como doença de Lyme, Anaplasmose, 
Babesiose e Ehrlichiose. 

Quando um carrapato infectado 
morde uma pessoa, existe a 
probabilidade de doença humana. Os 
sintomas mais comuns de doenças 
relacionadas ao carrapato são; Febre e 
calafrios • Doenças e dores • Dor de 
cabeça • Fadiga • Dores musculares. 
Com doença de Lyme, você também 
pode sofrer dores nas articulações e 
erupção cutânea erupção dos olhos de 
touro da doença de Lyme.

Proteger-se de doenças transmitidas 
por tiqueis pode ser evitado seguindo 
alguns passos simples: 

• Exame-se diariamente por
   carrapatos
• Pegue as vias principais durante 
  a caminhada
• Use mangas compridas e incline 
  as calças compridas nas meias
• Use repelente de carrapatos 
  contendo DEET

Proteja sua propriedade
• Mantenha cortado a grama
• Remova Lixo de folhas em torno 
   de sua casa

• Corte arbustos baixos 
• Use uma barreira de madeira de 
  3 pés, mulch ou cascalho onde  
  seu gramado atende a floresta 
• Remova os carrapatos anexados 
  imediatamente, quanto mais um 
  carrapatos infectado permanece  

       ligado a uma pessoa, maior a  
  probabilidade da transmissão da 
  doença. 
• Use pinças com pontas finas 
  para agarrar o tiquete o mais 
  perto possível da superfície da 
  pele. 
• Puxe para cima com uma 
  pressão constante e uniforme. 

Não gire ou toque o carrapatos; Isso 
pode fazer com que as partes bucais 
se quebram e permaneçam na pele. 
Se isso acontecer, remova as partes 
da boca com pinças. Se você não 
consegue remover facilmente a boca 
com uma pinça limpa, deixe-a em paz 
e deixe a pele se curar.

• Depois de remover o carrapato, 
limpe completamente a área de mordida 
e as mãos com álcool, esfregaço de 
iodo ou água e sabão.

• Descarte um carrapatos vivo, 
submergindo-o em álcool, colocando-o 
em um saco / recipiente selado, 
envolvendo-o firmemente em fita 

adesiva ou lavando-o no banheiro. 
Nunca esmague um carrapato com os 
dedos.
PRÓXIMOS PASSOS

Ligue para o seu médico depois que 
o carrapatos foi removido para desco-
brir se seu filho deve ser avaliado. Em 
certos casos, um médico irá prescrever 
antibióticos; se uma criança estiver em 
alto risco para a doença de Lyme.

Ligue imediatamente para o médico 
caso seu filho desenvolva uma erupção 
vermelha ou se a pele ficar vermelha 
e irritada. Também ligue se seu filho 
tiver sintomas gripais, dores nas articu-
lações ou uma articulação inchada ou 
paralisia facial. 

VOCÊ SABIA ... 
• Foram registrados 73 casos de 
doença de carrapato em Natick em 
2016, incluindo 68 Doença de Lyme, 2 
Anaplasmose e 3 Babesiose.

Esteja ciente de que o anoitecer 
é um momento mais arriscado para 
ser mordido pelos mosquitos que 
carregam doenças. Vá para www.mass.
gov “Mosquitos e carrapatos – estão 
em Massa” para mais informações 
disponíveis em Português.

   O QUE OS PAIS PRECISAM SABER SOBRE CARRAPATOS E MOSQUITOS



Pastor Emerson Teixeira
Co-Pastor da Igreja Palavra de Vida – Walpole, MA
Vice-Presidente do Ministério Palavra de Vida. Bacharel em 
Teologia pela Boston Theological School.

MATEUS 3.1-2
0 NT registra 137 referências ao “Reino”, e 

mais de 100 ocorrem durante o ministério de 
Jesus, à medida que todo seu ensinamento e 
abordagem como Messias — o Rei-Salvador — 
centralizam-se neste tema. 

A que  o “Reino” refere-se ao domínio soberano 
de Deus no universo — Ele é o Rei dos céus 
(ver Gn 1.1). Entretanto, mais especificamente, 

aqui refere-se ao ingresso do Ungido, anunciado 
há muito por Deus—o profetizado Messias, o 
prometido Filho de Davi que não seria apenas 
o Salvador, o Libertador e Rei de Israel, mas de 
toda a humanidade. 

Os “gentios” (ou todos os povos)—toda carne 
— eram receptores desta esperança prometida 
(Is 9.6-7; 11.10; 40.5). Declarando o Reino como 
“chegado”, isto é, aproximando-se, João estava 
anunciando que a regra do Rei divino estava 
prestes a vencer o poder e domínio de todo o 
mal—tanto o humano quanto o do inferno. 

0 “Reino” estava próximo pois o Rei estava 
aqui. E sua presença, introduzindo o poder do 
“Reino de Deus”, significou um novo mundo 

de potencial esperança à humanidade. 0 homem 
não precisaria mais ser mantido como refém 
do domínio da morte sobre a humanidade, 
resultante do pecado e iniquidade humanos, 
nem do domínio enfraquecedor dos sistemas 
humanos    opressivos, políticos ou outros. Além 
disso, o reino da escuridão seria enfrentado, e 
a morte, privação, enfermidade e destruição 
impostos pelo poder satânico começariam a ser 
derrubados. 

Como Rei divino, Jesus oferece a bênção do 
domínio divino, agora disponível para trazer a 
vida à toda a experiência bem como a libertação 
do domínio da carne ou do Diabo. Deus abençoe 
a todos e até a próxima.

D I N A M I C A  D O  R E I N O  -  D E F I N I N D O  A  E S P E R A N Ç A

Fruto de Amor de Deus

Pastora Marilyn Gonzalez-Rosa
www.facebook.com/groups/virtuousone/

Os milagres podem ser falsificados 
e os doms podem ser imitados. A 
história é cheia de exemplos de tais 
pretendentes pseudo-religiosos. Mas o 
fruto do Espírito não pode ser imitado! 
Por quê? Porque o fruto do Espírito é 

manifestado pelo que é uma pessoa, 
e não o que uma pessoa faz! Jesus 
Cristo sempre estabeleceu o recorde 
quando Ele disse: “Por seus frutos 
você deve conhecê-los! Este fruto é 

interno e eterno, enquanto os milagres 
desaparecem.

A parte mais importante da 
mensagem que Jesus pregou, e que 
seus seguidores ensinaram, é que Deus 
está preocupado com o que está por 
dentro e com o desenvolvimento dessas 
características através do Espírito. O 

poder de Cristo não foi realmente nos 
milagres que Ele realizou, mas sim na 
mensagem que Ele nos deixou.

Nosso dia é marcado pelo pseudo, 
o irreal, o falso, o spin e a realidade 
virtual que não é real. Devemos ser 
conhecidos e lembrados pelo que 
somos e não pelo que fazemos. Que 
tal seguir por um princípio de estilo de 
vida?

“O enfeite delas não seja o exterior, 
no frisado dos cabelos, no uso de jóias 

de ouro, na compostura dos vestidos; 
Mas o homem encoberto no coração; 
no incorruptível traje de um espírito 
manso e quieto, que é precioso diante 
de Deus. 1 Pedro 3: 3-4

Observou-se que 1 Corinthians 
13 pinta uma imagem composta da 
pessoa e do caráter de Jesus Cristo. 
Por favor, leia novamente este capítulo 
substituindo a palavra “amor” pela 
palavra “Jesus”. Enquanto você faz, 
medite sobre novas idéias sobre o 
caráter de Cristo que vem até você.

Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5:25
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www.pablomaiarealty.com

FRUTOS DO ESPIRITO - VIVENDO ALÉM DE SI MESMO 
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